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Direction :  Choose the most appropriate answer.  
1. Eugenie : ........................................? 
 Geraldine : I don’t know. I haven’t seen it yet. 
 Eugenie : I thought you were going to see it last night. 
 Geraldine : I was but something came up. 
 1)  Can I give you a ride  
 2)  Have you seen Pierre lately 
 3)  How was the movie 
 4)  Where was my pet  
2. Oliver : You don’t look well! What’s the matter? 
 Madison : I feel dizzy. 
 Oliver : ........................................ . 
 1)  You’d better take a rest 2) You deserve it 
 3)  It’s my pleasure  4) Let me take a look 
 
A : Jane Simpson told me that they are moving to London in three 

weeks. 
B : Really? Why? 
A : Her husband .........3......... . 
B : Good for him. What will he be doing? 
A : He’s going to be the general manager of an electronics factory. 
B : I know .........4......... . 
A : Yes, but London isn’t that far. We can easily visit them sometimes.  
3. 1) got a great career opportunity 2) enjoyed going there 
 3) quitted his job  4) wanted to go there  
4. 1) her family could be rich 
 2) the restaurants around there are good 
 3) they wouldn’t be happy to stay here 
 4) that you’re going to miss her 
 

HEY, MR. B! WANNA BUY A "VIRTUAL
CAR WASH" FOR 10 BUCKS TO
SUPPORT OUR
BASEBALL
TEAM?

DIRTY SPOTS IN
PHOTOSHOP, THEN  WE

E-MAIL IT BACK
TO YOU!

WHAT'S
A "VIRTUAL

CAR WASH"?

YOU E-MAIL US A PICTURE OF
YOUR CAR, WE TOUCH UP THE

I HATE IT WHEN I CAN'T TELL IF
HE'S MESSING WITH ME OR NOT!

  
5. What does the expression “is messing with me” mean? 
 1) making me happy  
 2) is telling me not to do something 
 3) is encouraging me to do something 
 4) is causing trouble for me  

 
 
 
 
 
 
 
  
6. Which is not true according to the cartoon strip? 
 1) The boys are baseball players. 
 2) Mr. B wants to buy the virtual car wash. 
 3) The boys try to raise funds for their club. 
 4) Mr. B has just known about the virtual car wash from the boys. 
 

เฉลย 
 
1.  เฉลย 3) How was the movie 
   เออเจนี : หนัง(ภาพยนตร)เรื่องนั้นเปนอยางไรบาง 
   เชอราลดีน : ไมรูเหมือนกัน ยังไมไดดูเลย 
   เออเจนี : ฉันนึกวาเมื่อคืนเธอไปดูมาแลวซะอีก 
   เชอราลดีน : ก็ไปแหละ แตบังเอิญมีเหตุบางอยางเกิดขึ้นซะกอน 
   ประโยค How + 








was
is 

 +  N ? ใชถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ

บางสิ่งบางอยาง  
  1) Can I give you a ride = ใหฉันขับรถไปสงไหม 
  2) Have you seen Pierre lately = คุณพบปแอรบางไหมในชวงนี้ 
  4) Where was my pet = สัตวเลี้ยงของฉันอยูที่ไหน   
2.  เฉลย 1) You’d better take a rest 
   โอลิเวอร : เธอดูไมคอยสบายนะ เปนอะไรรึเปลา 
   เมดิซัน : ฉันรูสึกมึนๆ นะ 
   โอลิเวอร : เธอควรจะพักผอนซักหนอยนะ 
   ’d better ซึ่งเปนรูปยอของ had better จะใชในประโยคให

คําแนะนํา โดยจะใชรวมกับกริยาที่อยูในรูป bare infinitive (มีความหมายใกล 
เคียงกับประโยคที่ใช should ตามดวยกริยาที่เปน bare infintive) 

  2) You deserve it = สมควรแลว (อาจใชในความหมายเชิงบวกหรือ
ลบก็ได แลวแตกรณี) 

  3) It’s my pleasure = ดวยความยินดี (ใชพูดตอบคําขอบคุณ) 
  4) Let me take a look = ขอดู (บางสิ่ง) หนอย 
 
เอ : เจน ซิมปซัน บอกฉันวาพวกเขากําลังจะยายไปอยูที่ลอนดอนใน 3 สัปดาหนี้ 
บี : จริงหรือ ทําไมละ 
เอ : สามีของเธอไดโอกาสดีๆ ไปทํางานที่นั่น 
บี : เปนเรื่องดีสําหรับเขาแลวละ แลวเขาจะไปทํางานอะไรที่นั่น 
เอ : เขาจะไปเปนผูจัดการทั่วไปของโรงงานเครื่องใชไฟฟา 
บี : ฉันรูวาคุณจะตองคิดถึงเขาแน 
เอ : ใช แตลอนดอนก็ไมไกลมากขนาดนั้น พวกเราสามารถไปเยี่ยมพวกเขาได

บางสบายๆ   
3. เฉลย 1) got a great career opportunity 
   เพราะมีความหมายสอดคลองกับที่เอพูดกับบีไวกอนหนาวาเจน 

ซิมปซันกับสามี รวมทั้งครอบครัวของเธอจะยายไปอาศัยอยูที่ลอนดอน 

  2) enjoyed going there = สนุกที่จะไปที่นั่น 
  3) quitted his job = ลาออกจากงาน(ที่ทําอยู)  
  4) wanted to go there = ตองการ/อยากไปที่นั่น  
4. เฉลย 4) that you’re going to miss her 
   ความหมายเหมาะสมกับบริบท 
  1) her family could be rich = ครอบครัวของเธออาจร่ํารวยได 
  2) the restaurants around there are good = รานอาหารตางๆ 

ในบริเวณ/ละแวกนั้นก็ถือวาดี 
  3) they wouldn’t be happy to stay here = พวกเขาคงไมมี

ความสุขที่จะอยูที่นี่ 
 
คําศัพทจากการตูน/comic strip ขอ 5-6 
 hey (interj.) = เฮย, นี่ (ใชเรียกหรือทักทายบุคคลที่สนิทสนมกันมากใน

สถานการณที่ไมเปนทางการ หากใชกับผูอาวุโสกวาที่ไมสนิทกัน หรือบุคคลที่ไม
รูจักกันมากอน จะถือวาไมสุภาพเปนอยางยิ่ง) 

 wanna = ตองการจะ/อยากจะ (แผลงมาจาก want to ใชในภาษาพูดเทานั้น) 
 virtual (adj.) = เสมือนจริง, ใกลเคียงกับความเปนจริงมาก 
 buck (n.) = ดอลลารสหรัฐ/US dollar หรือดอลลารออสเตรเลีย/Australian 

dollar (ภาษาพูด)  
 touch up (phrsl.v.) = ปรับปรุงเล็กๆ นอยๆ ใหดูดีขึ้น/สวยงาม 
 spot (n.) = จุด, สวนเล็กๆ 
 then (adv.) = หลังจากนั้น, ตอจากนั้น 
 e-mail (v.) = สงอีเมล(ผานเครือขายอินเตอรเน็ต) 
 back (adv.) = กลับ (ใชแสดงการกระทํากริยาโตตอบกับอีกบุคคลหนึ่ง) 
 if ... or not = ... หรือเปลา/หรือไม (ใชแสดงวาในประโยคดังกลาวมี Indirect 

Question ซึ่งเดิมเปนคําถามปลายปด หรือ Yes-No Question)  
5. เฉลย 4) is causing trouble for me 
   is causing trouble for me = กําลังสรางปญหาใหฉัน 
   mess with เปน phrasal verb (คํากริยาที่ตามดวยคําบุพบทแลว

เกิดความหมายเฉพาะที่แตกตางไปจากเดิม) มีความหมายวา เขาไปยุงเกี่ยว/
วุนวาย หรือสรางปญหา 

  1) is making me happy = กําลังทําใหฉันมีความสุข 
  2) is telling me not to do something = กําลังบอกฉันไมใหทํา

บางสิ่ง 
  3) is encouraging me to do something = กําลังใหกําลังใจ/

สนับสนุนใหฉันทําบางสิ่ง  
6. เฉลย 2) Mr. B wants to buy the virtual car wash. 
   Mr. B wants to buy the virtual car wash. = นาย B 

ตองการซื้อบริการลางรถเสมือนจริง (ที่ทําผานคอมพิวเตอร)  
   ตีความไดจาก What is a virtual car wash? และ  I hate it ... 
  1) The boys are baseball players. = เด็กๆ เปนผูเลนเบสบอล 
  3) The boys try to raise funds for their club. = เด็กๆ พยายาม

หาเงินทุนใหทีมของพวกเขา 
  4) Mr. B has just known about the virtual car wash from 

the boys. = นาย B เพิ่งจะรูจักการใหบริการลางรถเสมือนจริงจากเด็กๆ 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


